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Oversigt

det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger

dets Medlemmers Arbeider

i de sidste to Aar.

Af

Professor O r x t e dy

Ridder af Dannebrogen, Selskabets Secretair.

^^^^^A^^Æ^^AÆ^^^

j[ en Række af Aar har det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

aabnet dets Vintermoder med en af dets Secretair udstedet Bckjendtgjo-

relse over dets 'Forhandlinger i det udlobne Forsamlingsaar. I forrige

Efreraar hindredes Selskabets daværende Secretair, vor kort derpaa for.

Fædrelandet -og Videnskaberne tabte \5tt^g^, ved Sygdom fra, at forfatte

en saadan Bekjendrgjorelse. Selskabet har derfor besluttet, at den. Be-

retning som i Aar udstædes, 'tillige i Korthed sk^l omfatte Gjenst^ndene

fprdqn,' ^pr, i 'forrige A^r skulde være udkommen*

Veddet nysbeklagede Dodsfald, maatte der foregaae en.betydejigr

Forandring i Fordelingen af de Forretninger, Selskabet mane betroe til

visse Jyledlcn^mer. -Etatsraad ^!tigg^ havde paa eengang udfyldt tre Po-

ster i Selskabet. Han var nemlig Bestyrer ,af den under Selskabet

staaende geographiske Landmaalning, Casserer og Secretair. Selskaber,

der efterhaanden havde betroet den Afdo^e .-disse, Postior, fandt det ikke
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raadellgt' paa eengang at nedlægge de mmge Forretnifigcr , Kan nu før-

lod, i een Mands Hænder. Det overdrog derfor alt det der angaeer dea

»•eographiskc Landmaalning og Korternes Udgivelse til et Udvalg af det£?

Medlemmer, der skal fore Navn af det Kongelige Danrke Vidcjfskaberjtes

Stiskabs Landmaalningscommissmi , og bemyndigede den ril, ved en Over-

inspecteur at lade holde Tilsyn med Arbclderne paa Marken og hvad

dermed staaer i Forbindelse. Den af Selskabets Medlemmer sammensatte

Landmaalingscommission bestaaer af de Herrer

Admiral Loiffcndm, Commaadeur afDbrg og Ridder af Wladm*

Ordenen,

Commandeur-Capitain JVleugeti Ridder af Dbrg„

Etatsraad Wolffi Ridder a£ Dbrg.

Professor Degen,

Professor Olufsen^

Efter Selskabets allerunderdanigste Indstilling, behagede det Hans Maje-

stæt Kongen at udnævne til Overinspecteur over den geographiske Land-

maalning

Hr. Landmaalningslnspecteur Bruun, Ridder afDbrg.

Til Casserer valgtes

Herr Etatsraad tro» Schmidt -Phitetdetk, Ridder af Dbr.

Og til Secretair

Professorale Orsted, Ridder afDbn

Af tabte Medlemmer beklager Selskabet, for dct Tidsrum, vi her om-

iatte, foruden

Etatsraad og Ridder JSugge

Overpræsident i Kiel, Gonfercntsraad og Commandeur t£ Dht,

Baron tr. ^ggersr

Justitsraad Thorlactuf

Major og Ridder Steffens*



Derimod har Selskabet sid«n siditc Bekjendtgjorelsc vundet nye Tilvæxt

ved Valget af

Hs. Excellence Hcrr Geheiraeconferentsraad Classen, Storkors af

Dannebrogen, til Æresmedlem, og

Herr Coramandciucapitaine iVleugel^ Ridder af Dbrg*

Professor og Ooctor l'hcologiæ ^. Moller,

Pro|?ssor Olufsen

til ordentlige Medlemmer.

Til udenlandske Medlemmer har Selskabet valgt d« Herrer

:

Pr<)fessor og Hofraad Creutzer i Heidelberg,

Benjamin Smith Barton, og

Johannes Reedman Co»e i de forenede Stater af Nordamerika,

uan Mons i BrusseL

Under de ulykkelige Begivenheder , der i en Række af Aar saa haardt

traf vort Fædreland , havde Selskabet ogsaa lidt Tab , der i hoi Grad

hemraede dets Virksomhed. En Kongelig Gavmildhed har nu erstattet

disse Tal), og sat Selskabet i Stand til at virke med fornyet Kraft.

Den mathematiske Classe, der i Aar har Tabet af to Medkmmer at

beklage, havde allerede for lidt betydelige, endnu uerstattede Tab. De

faa Medlemmer, den har beholdt, have i de sidste to Aar især havt

Anledning til at anvende deres Virksomhed uden for Selskabet.

Comrsadmiral Lovenorn , Commandeur af Dbrg, Directeur for det

Kongl. Soekortarchiv , har udgivet et Kort over Nordsoen, fra 50" 55*

til 58° 5' Bredde, og derover leveret en Beskrivelse, ledsaget med 12

specielle Korter over" de vigtigste Havne. Den Sammenhæng, hvori

dette Værk staaer med Selskabets geographiske Landmaalning, der har sat

Forfatteren i Stand til , paa sit Kort , med stræng Noiagtighed at anlægge

den jydske Vestkyst, tillader ikke at betragte det, som et Selskabet

tremmcd Arbeide. Det er bekjendt, at de Soefarendc hidindtil have
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savnet paalldelige Kort over dette Farvand. Dette Kort indeholder ikke

blot Kysten noiagrigc anlagt, men mangfoldige Grunde og'Rev, hvis Bef-

skafFenhed og Dybde for have vatret aldeles ubekjendte, ere deri angiv-

ne efter Udmaalinger, der ere foretagne af vore Soeoliicierer. For at

give sit Arbeide den behorige Fuldstacndighed , har Forfatteren ved en

vidtloffig Brevvexling maattet soge at udfylde de store Mangler, man

finder i de offentlige Efterretninger, andre Nationer have at fremvise.

Forfatteren vil ved dette Kort ativende sin sædvanlige Fremgangsmaade,

ved enhver paalidelig Éfteri'etning at lade Kortet rette, og ved Tillæg og

nye Udgaver at bringe til offentlig Kundskab, hvad Tiden lærer.

Professor Degen, hvis Ansættelse ved Universitetet nu har bragt

ham Selskabet nærmere, har ved Reformationsfesten i et latinsk Program

viist, at man uden den egentligen saakaldede Analyses Hjelp tydeligt og

let kan fremstille Analogien mellem den sammensatte fremskridende Be-

vægelse, og Omdreiningsbevægelsen.

Til Selskabet har, i dette Tidsrum, været indsendte to maiheraa-

tiske Afhandlinger ai en ung Mand, der allerede kan provc sine Kræfter

paa de vigtigste Opgaver i en Alder, hvor de Fleste ikke ere komne ud

over de forsie Grunde, ^ohan Friderich Posselt, Den ene af disse Af-

handlinger er et Forsog over Theorien af Æqvinoctiernes Præcession;

den anden en Undersogelse over Bestemmelsen og Udregningen af Him-

mellegemernes Baner, naar disse ere meget eccentriske. Selskabet har

for disse tilkjendt ham sin Solvmedaille.

Uhrmager og Dannebrogsmand Sparrevogn har forelagt Selskabet

et Uhr, meden sindrig Mcchanismus, formedelst hvilket han kan ind-

dele et Minut i et vilkaarligt Antal af Dele fra 60 til 143 ; hvilket baadc

ved Taktinddelning og adskillige Iagttagelser kan have sine Beqvemms-

ligheder.



Selskabets Æresmedlem, Hans Exe. Herr Admiral U^interfetd,

Ridder af Elephanten, Storkors a£ Dbr. har meddelt Selskabet Bemærk-

ninger over Gammelgronland, hvori han af physiske Grunde viser, at

Grenlands Clima efterhaanden maae have forværret sig, og at man folge-

iigen ikke paa Grund af det nuværende Grenlands ublide Clima tor paa-

sraac, at den gamle frugtbare Osterboigd ikke kan være en Deel af det

vi nu kjende» I ovrigt vil Forfatteren ikke deeltagc i Striden , ora dea

gamle Osterboigd er en Deel af det nukjendte Grenland eller ikke.

Herr Etatsraad og Ridder iViborg har meddelt en Afhandling om
Speltet, botanisk og oeconomisk betragtet, og anbefalet det, som en

nyttig Kornart for 4e danske Stater. Selskabet havde i flere Aar forgjæ«

ves udsat et Priissporgsmaal om Speltets Dyrkning i Danmark, . Dette

bevægede Forfatteren til at lade denne Kornart komme fraFranken, og

fil at anstille Forsog med dens Dyrkning. Forst afhandler han Speltet

botanisk, og viser Vildfarelserne i Speltarternes Bestemmelse, fordi at

de Plantekyndige og Oeconomerne ikke have fors>taaet hinanden indbyr-

des. Han godtgjor at Grækernes Zea og Romernes Far er Ddnkelhve-

de, (Triticum Zea, Host.) og just den, han har dyrket. Hines Olyra,

disses Orinca er derimod Spelthveden (Triricum Spelta, Host.) Forfatte-

reren forklarer derpaa , saavel efter 8 Aars egen Dyrkning, som efrer

Andres Iagttagelser, Dyrkningen af Donkelhveden, og dens Fortrin, og

anpriser denne Hvedeart for Danmarks lerede og fugtige Egne. Han

gjor tillige den for Speltets Indforelse hos os vigtige Bemærkning, at

vore Moller med Pilleværk fuldkommen kunne træde i Stedet for de til

Speltets Afskalning i Franken brugelige Moller.

Af samme Forfatter have vi erholdt Bidrag til Qvægsygcns Histo-

rie, og Efterretninger om dens Behandling i Hertugddmraene Slesvig

og Holsteen i Aaret 1814. I Qvægsygens Historie har indsneget sig

megen Forvirring derved , at mange Forfattere have forvexlet den egent-



lige Qvægpest mad Miltebrand og ondartet Lungesyge. Forfatteren vi-

serv at vi nu have saa bestemte Kjendetegnderpaa, at vi af de græske og

romerske Skribenteres Beskrivelse over store Qvægsyger kunne bestem-

me om det er den virkelige Qvægpest hvorom de tale. Denne historiske

Undersogelsc erholder derved en stor Vigtighed, at den sætter os i Besid-

delse a£ en Marngde Kjendsgjerninger, der bestyrke den Sandhed, ae den

egentlige Qvægpest horer hjemuie i det sydostlige Europa, og dertil sto-

dende Lande, og ikkun ved Smitte opstaaer i det Jordsirog, vi bcboe.

Af denne Sygdoms Historie i Almindelighed, og hos os i Særdeleshed,

godrgjores, at man endnu ikke har fundet andet sikkert Middel derimod

end Spærring og Nedslagning, og at dette Middels Tilsidesættelse stedse

var af odclæggcnde Folger, mod hvilke man forgjæves satte Indpodning,

eller Lægemidler. Vor afdode fortræffelige P, Abildgaard faaer herved

den fortjente Berommelse, for hos os at have foreslaaet den rette Frem-

gangsmaade, der forst blev indfort i Danmark, men i Hertugdommene

en Tid lang fandt en Modstand , der paaforte disse et betydeligt Tab.

Beskrivelsen over den sidste Qvægsyge i Holsteen tjener til en nye Ret-

færdiggjorelse for hiin Fremgangsmaade. Smitten blev ved den fjendt-

lige Armees Qvæg bragt til Hertugdommet Holsteen, og til en Deel af

Schleswig i December 1813 » men ved Efterlevelsen af vore fortræffelige

Anordninger, standsedes den inden 6 Maaneders Forlob, og begge Her-

tugdommenc tabte ikkun 2300 Hoveder, hvoraf 735 vare nedslagne.

Næst sidste Gang derimod , da man ved Indpodning og ved Lægemidler

tænkte at standse Qvægsygen, rasede den 10 Aar i Hertugdommene, fra.

1774 til i784> og bortrev mere end 150000 Qvæghoveder. Ogsaa 1814

vilde man prove Lægemidler mod Qvægsygen, men Erfaringen viste til-

strækkeligen , at hverken de saltsure Dampe , eller den af Pessina saa

meget anpriste jernholdige Saltsyre, eller de Sagerske Lægemidler, ellef

den af Forfatteren foreslaaede Xndsproitning, svarede til Forventningen*
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Professor og Ridder Sehtimacher har fbrelæst Selskabet en Afhand-

ling over conchyliologiske Systemer , og om nogle toskaliede Conchylier.

Han gjdr deri opmærksom paa de Forsigtighedsregler der ere at iagttage

ved Dannelsen af Systemer i Almindelighed, og conchyliologiske i Sær-

deleshed. Forf. gjdr €t Forsog til at dele Linnees Myaslægt i flere, efter

Hængselets Indretning. Hængslernes Beskaffenhed er oplyst ved Teg-

ninger efter Naturen. Slægterne ere folgende: Mya, hertil M. arenaria

og M. truncata, Periploma, nemlig ? inæquivalve, j^uriscatpium

,

hvoriblandt A. anatinum og A. guienense, Serobiculari«, nemlig S. calca-

rea eller Mya orbiculata Spengl. og S. inflata, cn Afart srf TelUna eden-

tula Spengl. , Margartifera , hvoriblandt M.'iRuviatilis, eller Unio mar-

garitifera Retzii , Unio, hvortil de fleste af Retzius og Spengler anfdrte

Arter hore, Prisodon, hvoriblandt P. obliquum og P. trigonum, PnX"

yodon, hvoriblandt P. leve og P» ponderosum.

Doctor Lehmann, som forst har studeret Botaniken under vor

Hornemann, og siden gjort en vidtloftig Reise til sine Kundskabers Ud-

videlse, har forelagt Selskabet en Monographie over Primulerne, hvori

han beskriver 43 Arter af denne Slægt* I de nyeste botaniske Haandbo-

ger opregnes ikkun 20; alrsaa ere 23 nye. Af disse ere imidlertid 7,

som Selskabets plantekyndige Medlemmer ansee for blotte Afarter ; men

endda blive 16 nye Arter tilbage, hvormed Forfatteren har beriget Bo-

taniken. Artmærkernes Angivelse er affattet med tilborlig Korthed, Sy-

nonymerne opregnede med passende Udfdrlighed. Ved de Arter, som

findes paa de europæiske Bjerge, er Hdiden, i hvilken de voxe, ogsaa

saa meget mueligen angivet. Selskabet har fundet denne /\fhandling

værdig at optages i dets Skrifter, og tilkjendt Forfatteren sin Medaille i

Sdlv, som et Agtelsestegn.

Professor Or//^rf, Ridder af Dannebrogen, har forelagt Selskabet

Forslag til nye danske Kunstudtryk i Chemien. Han bemærker at det



»danske , tydske, s\r5nskc og hollands'ke chemiskc Kanstsprog, sitien den

anriphlogisriske Chemies Indforclse, ikkun er en Oversærtelse af det

Fr.mske. Ved disse Oversættelser har man begaaet den Feil, at betegn«

de forsre, mecst usammensatte Grundstofter vi kjende med .afledede eller

sammensatte Ord , af hvilke det da naturligviis ikke var mueligt at danne

lette og beqvemme Udtryk for de sammensatte Gjenstande. En Folge

heraf var da, at man m^iatte blande det indenlandske Kunstsprog med

fremmede Ord, der fjeldent fojede sig efter Sprogets egen Grammatik.

Pen Vej, Forfatteren gaaer for at finde Navn til et Grundstof, bestaaer

deri, at han vælger et Ord, der betegner en udmærket vigtig Egenskab

hos Tingen, "og opsoger i dette den fdrste Grundlyd. Disse modtage

altid i Sproget en nærmere Bestemmelse, enten ved en Tilsætning, eller

en let Bogstavforandring, hvorved der dannes Afarter, skikkede til at

betegne forskjellige beslægtede Begreber, Saaledes gaaer ^r, som en

Grundlyd gjennem Brand, Brænde , Brynde , Brunst, og blot en Bog-

stavforandring bestemmer deres forskjællige Betydning. De Gamle gjor-

de ogsaa Forskjæl paa brinna og brenna, ligesom vi endnu paa sidde og

sirtte i lii^ge og i^fgge^ synke og sænke ^ og denne Forskjæl vedligeholdes

endnu i det Svenske. Ligesom man kalder et antændt Lcgem, en Brand,

mener derfor Forfatteren, at man kunde kalde et Stof, der udmærker

sig ved en overordentlig Brændkrafc Brind , eller Brint. Dette Navn

foreslaacr han da for Vandstoffet, hvis gjængse Navn han forkaster, deels

fordi det gjor en Sammensætnings Navn til Bestanddel i Navnet paa en af

dets Bestanddele, deels, og allermeest , fordi man deraf intet Navn kan

udlede for de afledede Begreber for Exempel de Franskes: hydrurøy ec

Brinte; hydrogener, at brinte; hydrogénation , Brintning; deshydrogena'

tiouy Afbrintning; protohydrure. Forbrinte; perhydrure^ Fuldbrinte

o. s. V, Paa samme Maade danner han for det, man hidindtil kaldte

Suurstof, Navnet 7/^, Qg deraf ; at ilte, oxygener.; et Ilte, oxide
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litnlng, oxyåation; af ardte, desoxytrher; ATiltning., disoxydatio7iy

ilteiig^, oxydalfle i Forilte, proivxyde; Tveilce, deutoxydn; Fuldilt©,.

peroxyde.

Ved nærmere Eftergrandsicning bemærkede Forfatteren, at de

Rodord, han havde valgt, vare fælles for det Danske, Tydske, Svenske

Og Hollandske , kort for alle skandinaviske og germaniske Sprog. Heraf

tog ban Anledning til at omarbeide denne Afhandling, og give dens

Gjenstand en videre Udstrækning. Dette har han gjort i et liatinsk Pro-

gram til Reformationsfesten Aar 1S14 ved Universitetet, Han foreslaaer

chéri en fælies Grundvold for det chcmiske Kunstsprog i alle disse

Tungemaal, ligesom man har i alle diem, der nedsMmmc fra det

Latinske.

Samme Forfatter har forelagt Selskabet en Afhandling over Lo-

ven for de electriske Virkningers Svækkelse raed Afstanden. Cou-

lomb havde, ved sit Electrometer, sogt at bevise, at den clectriske

Virkning forholder sig omvendt som kvadraterne af de virkende

Punkters Afstand. Denne Lov syntes saa naturlig, at man neppe

kunde tvivle om dens Rigtighed. Imidlertid havde allerede Votta

gjort Forsog» der ikke vilde stemme hermed, og Simons skjonne

Forsog, med et dertil meget vel udtænkt Instrument, syntes aldeles

at gjendrive Coulomb, Paa den anden Side ere dog de Forsog, hvor-

paa Coulomb beraaber sig, ikke mindre vigtige. Forf. har derfor

gjentaget de Coulombske Forsog, med det Redskab denne selv har

angivet, og derved fundet, at den af Coulomb opstillede Lov virke-

Ijffen finder Sted for Afstande, der hverken ere meget store eller

ineget smaa. I smaa Afstande angiver det Coulombske Electrometer

en Aftagelse omtrent i det omvendte Forhold af Afstandene, lige-

so.m Simon angiver 4et. I me^et store Afstande derimod, kan Af-
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tagclsen endog staae i Forhold til AifstandeiTes tredie Potents. Beat

almindelige Lov for Virkningens Svækkelse ved Afstandenes Tilvæxt

er: at Svækkelsen bestandigt har et storre Forhold til Afstanden, jo storre^

denne er, og at det kun er vtd visse Punkter, at Svækkelsens ForJ-

holdstal kan udtrykkes ved en Heel ralspotens af Afstandens Forholds^-

tal'. I ovrigt gaaer Rækken ikke frem efter en saadan Lov allcne».

men Maaden, hvorpaa de eleariske Kræfter foi deles i Luften, synes

berpaa at have den maest afgjorte. Indflydelse, Der staaer endnu til-

bage at undersogCy om nogle af disse Resultater blot skulde være af-

hængige af Traadens Snoening, hvorpaa. det Coulombske Electrometee

beroer V eller om Electriciteten virkeligen lyder en saadan Virknings«

lov, som den her har viist sig. Forfatteren agter endnu i fore-

staaende Vinter nærmere at undersoge dette, da- man intet Skridt

kan gjore i den mathematiske UndersogeUe over de electriskc Kræf-

ter, forend dette Sporgsmaal er afgjort.

Uden for Selskabet have Classens Medlemmer heller ikke været

uvirksomme for Videnskabens Udbredelse. Etatsraad og Ridder Viborg

har undersogt Parresygen, som man falskeligen har anseet som en

Slao-s venerisk Syge hos Dyrene, og viist at det er Vandblærer og

ikke Orme der frembringer den. I Veterinair Selskabets Skrivter

har han leveret mange Afhandlinger og Iagttagelser. Af Professor

og Ridder Hornemann have vi erholdt Horttis botanims regius Hafnim-

sij, som er trykt paa Hans Majestæts Bekostning. Den indeholder

ien korte Beskrivelse af 7 til 8 Tusinde forskjellige Arter, som

^ndes i den botaniske Have, tillige med deres naturlige Voxested',

Varighed, og Tiden da. de bleve indfotte. Ved Nytaar udgiver han

€t Tillæg, Fra sanvme Haand kunne vi endnu i Aar vente det 26de

Hefte af Flora danica , der kommer til at indeholde monge sjcldnc

Arter fra Grenland , hidbragte decls ved Lieut. v, JVormskjold, der nu



^Iger den russlstce Jordomseiler, deels ved Prarcssor og Ridder,

fGueke , der nu er offentlig Lærer i Dublin. Professor Olufsen har

erstattet det længe folte Savn af hans Laj-rebog i den danske Land-

oeconomle, ved deraf ar give os en ved vigtige Tillæg beriget, og^

ved hans fortsatte Tænkning over Gjcnsrandea i raangc Henseender

forbedret, Udgave deraf. Dqi Classcnsdce Eeideicommis har den For-

tjeneste at have bekostet Trykningen af dette Værk, og at uddele

4et frit overalt hvor man deraf kan vente Nytte. For ikke længe

siden liar samme Forf. ligeledes udgivet en Lærebog i Statsoe<:onomien

,

^er fremstiller os, i et klart Billede, Resultaterne af hans egne og hans

nteest udmærkede Forgjængeres Undersogeise aver denne 'Gjenstand,

der saa hyppigen mishandles,*^ fordi saa mange troe at forstaae den«

Begge disse Læreboger have ved Foredragets bestemte Korthed det

tilfælles, at de i et lidet Rum omfatte hver ca vidtloftig Videnskab.

Medlemmerne af den phtlosopiKislce Klasse, næsten alle syssel-

satte i Statens vigtigste Embeder, have i det sidste Tidsrum ikke

meddeélt Selskabet Afhandlinger, men paa^ andre Maader opoftrct

Fædrelandet deres Virksomhed.

Af Skrivterj som Klassens Medlemmer i det her omfattede Tids-

rum hive udgivet, T<:an nævnes Etatsraad og Hidder ^, S. Orftedt

iuridiike Archiv, fra 6tz til 12te Bind, der indeholde mangfoldige

Afhandlinger fra Udgiverens egen Haand.

Sammes Eunomia, en Samling af philosophiske og juridiske Af-

handlinger , nemlig : I. Om Statens Ret til at ophæve eller forandre

Stiftelser, som ^private Mænd have oprettet. II. Om Forholdet mel-

lem ReUgion og Stat. HI. Om Grændserne mellem Tlieorie og Praxis

i Sædelæren. IV. Udforlig Fremstilling af Læren om Parters Eed

efter den ^dansknoxske Lovgivning, provct efter almindelige Grund-
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sætninger, og sammenlignet med fremmede LoVe. V. BetragtningTsr

over Danmarks iiuværends Pengevæsen.

Siden iste Juli er samme Forf* ogsaa Medudgiver af Collegial'

idendcn, i hvilket Blad der med kongelig Tilladelse meddeles fuld-

stændig Efterretning om Lovgivningen og de vigtigste offentlige For-

anstaltninger, ledsaget med de Grunde hvorved samme bleve frem-

kaldte.

I den historiske Classe have vi, af Biskop Mimter^ Gommaii-

deur af Dannebroge, 3 Afhandlinger, nemlig.

I. Forklaring af en Inskription paa en gammel hetrurisk Ara,

Bn efter alle K}endemærker ældgammel hetrurisk inskription paa

en i Cortona opdaget Steen, som tjente til Dækselsteen for en Ar^^

og som Coltellini har udgivet mrød Forklaring i Aaret 1790, har for-^

anlediget denne Afhandling, hvori Inskriptionen, som lyder, i det

hetruriske Sprog:

ARSES VVRSES SETHLANL TEPHRAL APE TERMNV
PISEST ESTV.

forklares, med nogqn Afvigelse fra Coltellini''s Udtolkning, saaledes:

Jgnem Avertas Vukane; ViBlimanim carne post {retro) terminum

jpiatus esto!

Indskriften er saa meget desmere interessant, som den indeholder de

Ord ARSE VERSE, som ifolge Festus pleiede at sættes over Ihdgati-'

gen til de gamle Hetruriers Hase, for at afværge Ildsvaade, hvor-

med ogsaa Plinius stemmer overeens, som Hist. Nat. XXVIII, 2, sigesr:

Parietes Incendiorum deprecationibus conscribantur (ab J^trus^is"), Men

da denne Inskription ikke staaer paa nogen Muur, der har hart til

en Vaaning, men paa et Alter; saa troer Forf. at den har været be-

stemt til et saakaldt Putcai, og yttrer, efter i Korthed at have frem-



««t der vigti'ljste åf hvad d'er vides om de gamle Hetruners hellige c^

hemmelige Lære om Lynilden og Luftmeteorerne, den Formodning:

tt det Alter, hvorpaa Indskriften har staact, var bestemt til at af-

værge Ulykker, som Guderne troedes at bebude ved Lynild og Luft«

meteorer, fra Omegnen af Cortona; saa at disse Ulykker kun maattc

træffe Fremmede, (retro terminnm) altsaa, efter den ældste Verdens

Tænkemaade : Fiender.

n. Den Lucanske Stad Fielia's Historie, Denne Monographie

blev foranlediget ved adskillige interessante Efterretninger, For-

fatterens lærde Correspondent , Hertugen af Vargas - Macciucca i

Neapel, havde meddeclt ham om denne i Alderdommen beromte

Stads Ruiner, og dens Historie i Middelalderen, Den hgger faa

Mife S. V. fra Pæstum, og Stedet kaldes for nærværende Tid

Castell a mare della Brucca; men er bleven næsten aldeles -for-

bigaaet af de Reisende , ©g er for dét meste kun bekjendt i Numis-

matiken af de mange skionne Solvmynter, som vidne om Velias foT-*

dums Rigdom og Konsternes Flor i dets Velmagts Dage. )Forf. har

derfor samlet alt hvad han om denne Stads Historie kunde finde hos

de Gamle, og fremstiller i nærværende Afhandling: Velia's Stiftelse,

•— eller om den maaskee allerede var beboet af Italioter, dens Indta-

gelse af Phocæerne — i den romerske Konge Servii Tullii Tid, om-

trent i Aarene efter at Rom blev bygt igB-jrzo. Til Oplysning har

forf. forudskikket et kort Omrids af Phocæernes ældre Historfc. Forf;

gjor os derpaa bekjendt med Velias Beliggenhed og endnu kjendelige

Levninger, blandt hvilke store Stykker af dens Ringmure ere de

mærkvÆrdigste; da de betydelige Ruiner af Templer, som cndnw

saaes i IVinkelmam Tid , nu for det m^ste ere forsvundne : dens -i

Alderdommen beromrte Havn og dens Navn i Fortiden. Derfra ga-.ier

lujn over> til Efterretninger dm Stadens Religion, som kuøn^ samies



af åens, af Modersfatcns, t)g af det Ijcslægfecle Marseilles Myntet:

Om dens vise Statsforfatning, paa hvilken forraodenrligen Pyth?.g9«

ræerne, ligesom og de Eleatiske Philosop'ber have havt indfiydelse,

Og som riraeh'gviis med Tidens Fremgang efrer Marseilles Monster

&r blevea alt mere aristokratisk. Gm de Eleatiske Phi'Iosojphers Skole;

som havde Navn a£ Velia, hvor dens Stiftere levede og virkede til

deres Medborgeres Gavn. Afhandlingen sluttes med Stadetis Historie';

i de ældste Friheds Dage, inden Romerne "bleve Herrer over hele

Italien: under Romerne, og endeligen d Middelalderen, hvor den havde

en egen Biskop, hvis Dioces omsider blev forenet med Acropoli« og

Pæstum, og hvis Sanle blev forflottet tid det nærværende Capaccio,

paa Bjergene Osten for Pæstum — indtil dens totale Undergang, om-

trent 1 Begyndelsen af det XVII AarhuRdrede^ efter en Varighed af

XXI Sekler.

IIL Om Karthagemes Religion. Endsicjondt mange Lærde havde

sysselsat sig med Kananiternes og Phonicemes Religion, havde man dog,

Ijvad Karthagernes angik, hidtil ladet detheroe ved Forvisningen -om , at

den var den -samme som Moderstatens Tyims's ; og Ingen, -uden Hendreich

(i Respubl. Carthagimensium) havde samlet hvad der fandtes hos -de Gamle

om denne ^aa mærkværdige Stats Guddomme, hvorved dog næsten alde-

le« ikke var taget Hensyn til de dvrig« religidse Forestillinger. Forf.

,cr gaaet ud fra den samme Grundsætning : tx Karthagernes Religion

i'ar i det væsentlige den samme søm Phonicicrnes, nemlig en van-

slægtet Green af Orientens ældgamle Ild og Stiernedyrkelse. Han

har tillige sogt at samle alt hvad der =findes hos de Gamle Forfattere

og hist og her j>aa Mynter og andre Mindesmærker, hvori den Re-

ligion omtales eller betegnes, som fandt Sted i Karrhago selv; og

kun til Oplysning berort Phoniciernes Religions Forestillinger. Ha«

liar og sogt ar adskille det Puniske Karthag-o fra det Romerske , som



13

optog saa mange Levninger af den gamle Religion. Og saaledes har

han under forskjellige Paragrapher afhandlet : IjEovedguddommcne i:

Baal eller de romerske Karthagers Saturnus, Astarte, eller disses Dea;

Coelestis: Mekanh (den tyriske Herkules), Kabinerne, især Esmuny,

Grækernes og Romernes Æskulap:. dernæst Karthagerne-s ovrige Gu-

der og Heroer, de græske Gudinders (Ceres' og Proserpkia's) Dyr-

kelse i Karthago; Bæthylierne y Graklerne: og de 6\Tige Religions-

begreber: Begravelserne, Festdage og Præstedomme, og endt sit Ar-

beide med Betragtninger over denne, i der hele neds^Iiaende og af slavisk

Frygt oprundne Religions Indflydxilse paa dens Bckjendere. At hele

Fremstillingen maatte være fragmentarisk, fdlger af de Kilders Beskaf-

fenhed , af hvilke der kunde oses. Alligevel har det dog været mueligc

at tilveiebringe et almindeligt Oversyn over en Religion som var her*

skende hos det Folk, der en Tid kng streed med Rom om Verdens-

Herredomme.

Længe have den- oldnordiske Litteraturs Yndere klager over, at

saa mange islandske Sagaer henlaae uudgivne, og at de Udgivnes heelt

fbrskjellige Værd- i<kke endnu, omhyggcligen' var bleven bestemt. -Man

havde vel adskillige Fortegnelser over islandske Sagaer , men som vare

blotte Navneregistre, og den k<jrtfattede Angivelse af Sagaernes for-

skjellige Værd, der findes i Fortalerne til den fjerde Deel af Suhms

kritiske Hisrørie og JBiorn Haldorsens islandske Lexicon , kunde hver-'

kea eiter sin Hi^nsigt være- ledsaget med Grunde, eller omfatte mere

end de trykte Sagaer. Professor P, E» Miilkr har derfor troet, ir^

et Sagabibliothek maarte være velkomment, der, omfattende alle saa*

vel trykte som utrykte Sagaer, angav ved enhver enkelt dens Ind-

hold, d<:ns historiske eller poetiske Værd, de udvortes og indvortes^

Qjunde for dens Ægthed og Affattelsestid , dens Udgaver, Ovecsæt-l
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iclscr eller BcMrbeid^iser. Som en Begyndelse til dette Arbeide haif

han fqielagt Selskabet en Afhandling om alle de Sagaer, der angaac

Island« -egne Begivenheder. Han begynder med disse, fordi de vare

de, der tidligst bleve nedskrevne, hvis Troværdighed sikkrest kan

bevises, og af hvis Sammenligning Reglerne for de ovriges Kritik let-

ust kunne blive iidiedte.

Efter en indledende Afhandling om de. kritiske Regler han han fulgt,

meddeler han Bcarbeidelsen af 60 Sagaer, der ere ordnede med Hensya

til deres rimelige Affattelse* Til Begyndelsen af det tolvte Aarhundrede

henfores Heidarvigasaga, Niala, Gunlaug Ormstungasaga, Viga Glum&

Saga , Hænsa Thorers Saga , til Enden af det tolvte Aarhundrede Valnaliots

Saga, Sigmund Brestessonssaga , Vopnfirdingasaga, Torskfirdingasaga.^

Hrafnkel Godes Saga , Eigla, Liosvetniogtsaga, Droplaughs Sdnncrs Saga,

Laxdaelasaga , Kormaks Saga, Vatn&dælasaga , Fostbrodresaga, >Gisle

Surssdns Saga, Hungurvaka, Til Begyndelsen af det trettende Aar-

hundrede horer Eyrbyggia, Paul Biskops Saga, til dets Midte Land-

nama (for storste Delen) , Rafn Svendbiornscns Saga og Oskneyingasaga,

til dets Ende Sturlungasaga, Aaron Hiorleifssons Saga, Gretla, Erik

Rodes Saga, Havard Isfyrdingasaga , Thord Hredæ Saga, Viga Sku-

tus, Hordes og Holmværingernes , Finboge Rammes« Af disse cre

imidlertid de sen sidste Bearbeidelser af ældre Sagaer, hvilket og gjel-

der om folgende fra det fjortende Aarhundrede, Svarfdælasaga , Floa-

mannasaga, Bandamannasaga , Kristnisaga, Thorvald Vidfdrles Saga,

Magnus den Helliges Saga. Hertil komme endnu de mindre Fortæl«

ligoger og de aldeles opdigtede.

Efter at de Lærde med saa stor Flid havde sdgt at opspore hvad

4er af Grækernes og Romernes Skrivter var at udfinde om Nordens

gj^mlc Tilstand,, var imet rigeligt Udbytte fra denne Side mere at



17

vente. Det var derfor en lykkelig Tanke af vor lærde Landsmand

Professor Rasmussen , at henvende Opmærksomheden paa de enkelte

Lysglimt, Osterlandenes Skribentere kunde lade falde i vor tidligere

Histories Morke. En Deel af sin Gransknings Resultater har han fore-

lagt Selskabet i en Afhandling over Arabernes og Persernes Handel

og Bckjendtskab med. Rusland og Skandinavlen i Middelalderen. Denne

Handel gik nord fra Armenien, Dcrbend og det nordlige Persiens

Provindser, til Sdes over det kaspiske Hav til Chazarien, det nå-

værende Astrachanske, og derfra videre til Bulgarernes, Russernes

o% Slavernes Land, og til vore nordlige Lande.

Bulgar, ikke langt fra det nuværende Simbirsk, var Stape'l-

staden for Nordeuropas og Asiens Mellemhandel. Norden for Bulga-

rien kom Perser og Araber enten ikke eller dog yderst sjeldent for

det 9de Aarhundrede, i hvilket Varegernes Ankomst til Rus^Iand ogsaa

lagde Grunden til den noie Forbindelse, der i Middelalderen randt

Sted, mellem Skandinavien og Rusland. Fra den Tid af sporer måti

i deres Beskrivelser over dette Land, at det ikke var dem ubekjendt.

Især spores dette i en Beretning af Ahmed ben Fodhelan, Califen Al-

moktadors Gesandt hos Slavernes Konge, ved Begyndelsen af det tien-

de Aarhundrede. Denne Beretning, som Forf. har uddraget af Ab-

dailah Jakufis geographiske Lexieon, der i Manuskript findes, paa det

kongelige Bibliothek, er den ældste vi have over Rusland. Mærk-

værdig er deri Beskrivelsen over en fornem Russers Liigfærd , hvor-

til Gesandten var Oiévidne. Den Dode blev brændt i et Skib , med

sirte Vaaben. En af hans Koner blev med mange Ceremonier dræbt

ved hans Side, og, ligesom ved Brynhilds Liigfærd, bleve adskillige

Dyr slagtede.

Hvad de persiske og arabiske Forfattere berette om Skandina-

vien er meget ufuldstændigt, da de neppe kjendte det uden af For-

C



tællinger de horte i Russernes og Bulgarernes Land» De omtale ad-

skillige Byer og Handelspladser. Bergen nævne de som beboet af

Magufp hvorved de, som Forf. viser, forstode Normcinner, Lige-

ledes nævnes Sletvig, Uaseni (Archangel) , ^ura (maaskee Norge) o»

s. V. Overalt ere Navnene saa omdannede hos Araberne, at man neppe

gjenkjender dem. Men alle deres Beretninger vise dog, at der, ved

Russernes og Bjarmernes Mellemkomst, har været en vigtig Handels-

forbindelse mellem dem og vore Forfædre.

Af vore Sagaer oplyser Forf., at de Varer, Skandinavien er-

holdt fra Rusland, meest vare Overdaadighedsgjenstande, hvoraf her

den Tid ei brugtes mange; saa at det er sandsynligt at herfra ud-

fortes, deels a£ Landets egrie Frembringelser, som Peltsværk, tor

Fisk, o. s. v,, deels af de Gjenstande man ved Soeroverie erhver-

.vede sig, for en langt storre Sum Varer end der indfortes. Her-

ved maatte da Skandinavien gjennem Rusland erholde en Deel af de

Penge, som dette trak fra de derpaa handlende Araber og Perser,

hvilke for det meeste boede om det kaspiske Hav. Denne Handel

ophorte i det ellevte Aarhundrede, ved Mongolernes Indfald i Rus-

land. Med disse Forestillinger om Arabernes og Persernes Handel

paa Norden stemmer det paa en overraskende Maade overeens, at

snån overalt i Rusland, ved Ostersoens Kyster, i Sverrig, Norge,

de danske 6er, især paa Gulland og Bornholm , findtr saa mange

arabiske Mynter, hvoraf ingen yngre end loi©, endskjont man an-

den Steds finder fra det trettende Aarhundrede. De ere alle slagne

under Kaliferne i Bagdad. Ikke en eneste er fra Palæstina, Nordaf-

rika, hvorfra de dog ved Korstogene kunde være indforte, ingen fra

Spanien. Især findes en stor Mængde af Samanidiske Mynter fra 814

til 999, hvilket er saa meget desto mærkværdigere, som de anden-

steds næsten ikke findes, uagtet de i Mængde bleve slagne af dette
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handelbesl^yttende Dynasrie. Nordeuropa synes da at have vjeretdct.

Svælg, hvori Arabernes Skatte paa den Tid tabte sig.

Selskabet har tilkjendt Forfatteren dets Solvmedaille.

Til alle Tider have Menneskene oasket at vide saa meget som

muligt om deres Folkeslægts Oprindelse. Hvor Historien ikke strakte

til, udfyldte man det Tomme med Digteraandens Skabninger. Ime-

dens den modnere Menneskeslægt beundrer disses Skionhed, og ofte

dybe Betydning, stræber den dog ogsaa med den dommende Skarp-

sind at trænge ind i Tidernes Morke* Hertil veileder os Sprogenes.

Granskning. Som man ved at betragte Jsrdens paa hinanden folgende

Lag> og de deri begravne Forsteninger, paa en vis Maade kan danne

sig en Forestilling om de Afvexlinger, der fandt Sted i Joifklodens

Tilstand for den beboedes af Mennesker, saaledes kan et lykkelige

Blik paa de forskjellige Sprog aabne os en Udsigt over Folkenes

Oprindelse, deres Van-dringer, deres Underkuelser; og paa samme.

Tid opdage os Sprogenes dybeste Hemraellgheder , der saa noie hænge

sammen med Menneskets inderste Væsen, ,c;..v,i.

Frem for andre have vi Nordboere ved ' dette Slags Underso-

gelser den sonderlige Fordeel, at have vort Oldsprog, med en riig

og fortræffelig Litteratur, bevaret levende inden vore Grændser. Med

særdeles Kjærlighed have vi derfor altid hængt ved dette Slags Un«

dersogelser; og det Prissporgsmaai Selskabets historiske Classe for,

to Aar siden udsatte, har foranlediget et Skrivt, der ikke lidet "bi-

drager til denne Undersogelses Fremme.

Forfatteren er Herr Rask^ allerede fordeelagtigt bekjendt ved

tidligere Arbeider over Nordens gamle Tiingemaal. Det nærværende

indeholder en omfattende Sammenligning mellem dette og de vigtigste

ældre og nyere europæiske Sprog, endog i deres forskjellige Mund-

C s
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arter. Forfatteren noies ikke med at betragte disse Sprogs Ordlighe-"

der, ved hvilke man ikke ktteligen forvisses om Ligheden beroer

paa fremmed Indblandning, eller paa fælles Oprindelse, Det er især

Sprogenes Bygning der er Gjenstanden for hans Opmærksomhed.

Deres Grammatik er ham vigtigere end de Navne de give Tingene.

Dog blive disse ham ogsaa vigtige for deres egen Skyld, naar Spro-

gene have de vigtigste og uundværligste Ord, som man vanskeligst

lager efter andre, tilfælles, og især naar Lighederne ere saa mang-

foldige og hinanden indbyrdes beslægtede, at man kan angive LovC'

ne for Bogstavovergangene.

Det islandske Sprog er efter Forfatteren det gamle Nordiske,

til hvilket Dalekarlenes endnu brugelige Mundart meget nærmer sig.

Langt mere afvigende derfra er det Svenske Skrivtsprog, og endnu

mere det Danske. Af det Angelsachsiske kan det gamle Danske ikke

udledes, da hiint har langt flere og simplere Boininger til Ordene

end dette, og derved rober sin ringere Alder. Endnu mindre kan

det nyere Tydske indeholde Kilden til det Islandske. Alt viser tyde-

ligt at den nordiske Sprogstamme er et Skud fra samme Rod som den

germaniske, og at den ene ikke er den anden underordnet, men

begge sideordnede. Med et fælles Navn kalder han begge Sprog-

stamjner den gothiske Sprogklasse, og soger deres fælles Oprindelse

ved en Sammenligning med de ovrige Sprog. Det Gronlandske er

aldeles forskjælligt fra det Gothiske. I de keltiske Sprog, hvoraf

man endnu, finder Rester i Hoiskotland, Irland, Wales og Bretagne,

gives der vel mange Ord, hvis Overeensstcmmelse med de Gothiske

er unægtelig, men deres Grammatik er saa væsentlig forskjæliig, at

man ikke kan udlede det cnc af det andet. Dtces Lighed maa altsai

Veroe paa Blanding.



Bet Waslciske eller Baskiske frembyder endnu færre Ligheder

-ined den gothiske Sprogklasse.

Med de finniske Sprog have de gothiske en Mængde Ord tiU

'fælles, og tildeels saadanne der findes i deres naturligste og simplé-

*ste Betydning i det Finniske, og i de andre have en mere afledet.

Man maa da formode at de gothiske Sprog have optaget disse af rfe

finniske. Disse fælles Ord have tillige for det meste en mindre god

Betydning i de gothiske Sprog end i de finniske, hvortil vel Gruii-

den kunde ligge i Gothernes Foragt mod Finnerne, der rimeligviis

vare Nordens ældre, af dem undertvungne eller fortrængte Beboere.

I Henseende til Bygning ere de finniske og gothiske Sprog i ovrigt

saa ulige, at det ene sikkert ikke kan udledes af det andet.

Ved en særdeles udforlig Undersogelse over de slaviske Sprog,

finder Forfatteren at de i deres Form og Bygning have meget Væ-

sentligt fælles med de Gothiske. Imidlertid synes begges Alder lige,

og Forskjællen mellem deres Udtale og Klang for stor, Overeens-

stemmelsen mellem begges Ordforraad maaskee ogsaa alt for ringe

>

for at antage det ene som oprundet af det andet.

Den lettiske Sprogstamme, blandt hvis forskjællige Sprogarter

det Lithauiske, som fortrinligen ved Skrivter bekjcndt og uddannet,

især tildrager sig Forfatterens Opmærksomhed, har en meget kun^-

rig Indretning, særdeles overeensstemmende med det Græskes* De

Ordligheder man deri finder med det Finniske, med hvilket det,

i

Bygning er saare ulige, kan derfor ene forklares af Indblanding*

De indblandede Ord synes især at komme fra Lapperne, det finniske

Folkefærd, der er længst fra de egentlige Letter j hvorfor da For-

fatteren formoder at Blandingen €r skeet for Lappernes Iii4yandrii)g

i- Nord^n^ - f.,.r ,..r,



v;. Det lettiske Sprogø staaer paa en mærkværdig Maade mellem de

gothiskc og slaviske. Hvad disse to dasser have fælies, har dec let-

tiske Ggsaa, og hai* dertil endnu Ligheder med hver især,- som de

ikke have indbyrdes. Ved en Blanding af det Slaviske og Gothiske,

kan det Lettiske dog ikke være opkommen, da det har en langt kunst-

rigere Indretning end nogen af disse.

Adelung har beviist, at de Folkeslag, der boede fra Halysflo«

den i lille Asien, samt vidt og bredt mod Nord og Vest, indtil

Panonien, alle horte til een Folkestamme, som han kalder den tra-

kisk-palasgisk- græsk -latinske, og Hzrr Eask for Kortheds Skyld den

trakisk«,

Sammenhgncr man nu denne Sprogstamme med den Gothiske

og Lithauiske, saa opdager man ikke blot en Deel i Form og Be-

tydning hinanden lignende Ord , men en saadan Mængde af Ligheder,

at Reglerne for Bogstavovergangene deraf lade sig udlede, og næsten

den hele Sprogbygning bevise at være den samme; eller med andre

Ord den gothiske Sprogklasse lader sig, ved Hjelp af den Lithaui-

ske, udlede af den Græske.

Udtalen og den hele Klang i Græsk og Islandsk finder For-

fatteren at være overeensstemmende. Den gamle græske Udtale be-

stemmes efter den Maade hvorpaa Ulpliilas, i «in Moesogothiske Bi-

belovers.ættelse, har udtrykt de græske Navne, og <ien moesogothi-

ske Udtale oplyses atter af det Islandske. Det vundne Resultat be-

styrkes ved en Sammenligning mellem Latinen og Origines's Hexapla,

Udfaldet er gunstigt for den Erasmiske Udtale, med nogle faa Und-

tagelser, især at e/ skal læses som i, men i Ulphiias's Tid begyndt«

allerede Udtalen at gaae over til den nygræske.

Det er ikke muligt, her at meddele et tilstrækkeligt Udtog af

den hele udforligc Sammenligoing Forfatteren Xnstiller mellem bcgg>«



sprogklassers grammatiske^ Indretning ,* vi ma» da her indskrænke 08

til et Par Provcr.

Til den latinske Hankjonsendelse tés eller det græske o? dor o^

svarer det Islandske ur baade i Navneord og Tillægsord, hvilken

Endelse i det Mosogothiske , Angelsaxiske og alle andre gothiskc Sprog

end det Islandske er bortfalden fra Substantiverne, Hunkjdnsendelsen

viser Forf. af Vocalforandringen i adskillige islandske Ord, at have

være «, der senere er bortfaldet. Dette svarer til den angelsachsi-

ske og tydske Hankjonsendelse e , moesogorisk a og f, som i det

Latinske. I det Islandske er Intetkjdnnets Mærke, d eller t, vel

meget forskjelligt fra Grækernes og Latinernes ov og um; men Forf.

godfgjor af Stedordenes Intetkjon, cujroy shuvo ^ oKko ^ det latinske id,

illud, aliud og flere Grunde, at Intetkjonnets Mærke i det Græske har

været o og «, hvilket stod i Stedet for oS eller or, da S og t horte

til de Bogstaver, som Grækerne bortkastede i Enden af Ordene.

Den Korthed , hvortil vi her maa indskrænke os , tillader ikke

at give mere end disse Par Provcr, af det Græskes og Islandskes

grammatiske Ligheden Overbeviisning kan dog ikkun en fuldstæn-

dig Kundskab herom give. Vi tilfoje kun, at han tillige har givet

en Fortegnelse paa 350 de vigtigste Gjenstande og Forhold beteg-

nende Rodord af det Græske og Islandske, hvori Overeenssteramel*

sen er umiskjendelig.

Ved alt dette vil Forf. dog ikke bevise at det Islandske eller

gamle Nordiske nedstammer fra det Græske, thi det Græske er ikke

mere det gamle Trakiske, og allermindst maa man ved Græsk her

t^enke sig Attisk; thi det er det Doriske og Æoliske der i denne

Sag meest kommer i Betragtning. Han paastaaer ikkun at det Old-

iiordiske er, hvad dets Hovedbestanddeel angaaer, en Green af den store

tj-akiske Sprogstamme, hvoraf Græsk og Latin erc de Kldsj« Lavninger*



Forratteren nægter heller ikke den store Lighed andre have viist'

mellem det Oldnordiske, og det Persiske og Indiske, men han mener^

at denne Lighed ikke er umiddelbar, men middelbar gjennem det

Trakiske* '

Vi slutte denne, i Forhold til vor foresatte Plan, vidrloftige

Oversigt, med den Bemærkning, at Forfatteren, ved den d/bere'

Indsigt i Sprogenes Natur, Sammenligningen mellem saa mange Sprog^'

forskaffede ham , har seet sig i Stand til at foreslaae mange Forbe-'

dringer i de forskjelligste Sprogs Grammatik,

Uden for Selskabet have Classens Medlemmer ogsaa paa mange

Maader udbredt deres Virksomhed. .

Biskop Miinter, Commandeur af Dannebrogen , har udgivet Oå-

servtitionum ex marmoribui^ græcis sacrarum Specimen , hvori 30 Bidrag

ere samlede af græske Indskrifter og enkelte græske Mynter (især

saadanne, hvis Sprog nærmer sig den hellenistiske Dialecc) til For-

klaring af Sprogbrugen i det nye Testamente, og i den alcxan-

drinske Oversættelse aif det gamle. Om hebræiske Navne paa Kysten

af Guinea, hvilket Særsyn forklares af den Formodning, at Kartha-

geme, som talte et med det Hebræiske nær beslægtet Sprog, have'

staaet i middelbar eller -umiddelbar Forbindelse med Ncgerstammerne.

Denne Afhandling findes paa Dansk i Maanedskrivtet Athene, og paa*

Tydsk i Fundgruben des Orients B. 4. En Samling af forhen paa

f^rskjclligc Steder og i forskjellige Sprog trykte Afhandlinger om an-

ti-qvariske Gjenstande, under Titel: antiqwariscke Abhandlungen,

Etatsraad Thorketin^ Ridder af Dbrg., var for en Deel Aar

siden, under sit Ophold i England, bleven opmærksom paa en gam-

mel, sin nære Fordærvelse imodegaaende Haandskrivt af et Angcl-

$a«hsisk Digt, formodéntligcn fra det fjerde Aarhundredc, over de
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Danskes Bedrivter. Efter at have overvundet de mange Vanskelighed

der, som Læsningen af en saa gammel og paa mange Steder beskat

diget Haandskrivt maattc frembyde, havde han samlet de fleste nod-

vendigc Materialicr til en Udgave deraf, da disse under Kjobenhavns

Bombardement 1807 odelagdes for ham. Dette Uheld afskrækkede

ham dog ikke fra at begynde Arbeidet paa ny, og cndeligen i Lobec

af det sidste Aar at lade det komme for Lyset.

4.f Prof. P, E, Mullers, Selskabet for 3 Aar siden forelagte Af-

handling over den islandske Historieskrivnings Oprindelse, Fremgang

og Forfald, er udkommen en tyd sk Oversættelse ved Prof. Sander,

hvilken Forf. har ledsaget med en Gjendrivclse af Riihit Indvendnin-

ger mod de islandske Sagars Ægthed.

Professor Thorlacius-, Ridder af Dannebrogen,- har udgivet en

Række af academiske Programmer, der findes samlede i det tredie

Bind af hans Prohisionef et opuscula academica^ I et af disse Program-

mer beskriver han tre Manuskripter af det Kaas -Lehnske Biblioihek,

ét af Salustius's Cathilinariske Krig, fra Slutningen af det late eller

Begyndelsen af det 13de Aarhundrede, et af Bogen ad Herennium fra

Slutningen af det 13de Aarhundrede, og et af Vahrius Maximuf fra

Slutningen af det 14de Aarhundrede. I et andet Program har han

for fdrste Gang udgivet, og med en ktinsk Oversættelse ledsaget ctt

islandsk Fortælling om Karl Vesælr Bedrifter. I Selskab med Prof,

Werlmff har han udgivet den fjerde Deel af Snorre Sturlesens norske

Kongers Historie? paa Islandsk, Dansk og Latin, indeholdende Sver-

res og hans tre nærmeste Efterfølgeres Historie. I en Disputats for*

den theologiske Doctorgrad har han paa ny fremdraget, ordnet og

riist Brugen, der lod sig gjore af de hidindtil saa lidet agtede Siby I li-<

nigke Boger > som han viser at være skrevne a£ Christne, meest i

D
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det andet Aarhundrcde, hvilke deri have tolket deres Haab, deres

Frygt og deres Mening om Tidsalderen, ofte i meget skionne Vers.

Professor Wedel . Simonsen har undersogt Fyens Vilkaar under

den saakaldedc Grevens Feide, og deri ikke blot benyttet alt hvad

han i Boger og Arehiver kunde finde passende for sin Gjenstand,

men ogsaa ved Oiesynet af Stederne, og ved Optagelsen af endnu

forekommende Folkesagn tilveiebragt mange Oplysninger, som paa

anden Maade ikke vare at erholde.

Professor ^. Moller har blandt flere Arbeider udgivet to acade-

sniske Skrifter, det ene for den theologiske Doctorgrad, hvori han

wndersoger den for den ældste christeHge Kirkehistorie saa vigtige

Musebii Cæsariensis^ Troværdighed; den anden om de Fordele der

fra Islamismen er tilflydt Christendommen, hvorved Forf. paa en vis

Maade leverer et Supplement til Oehlsners af det franslee Narionalia-

stitut kronede Prisskrivf, om Islamismens Indflydelse paa de chri-

steHge Folks Sæder og Tænkemaade i Middelalderen. -

I Selskab have Justitsraad Engelstoft og Professor ^, MbUer

udgivet historisk Caiender, to Aargange, der dcels er bestemt til at

træde i Stedet for de tilforn af Selskabet udgivne historiske Alma-

nakker, deels at nære en almindelig Sands for det historiske Studium,

ved levende detaillerede Beskrivelser over enkelte mærkelige Begiven-

heder, Tidsaldre og Personer.

Den gcographiske Landmaalning og Korternes Udarbeidelse er

siden Etatsraad Bugges Dod bleven fortsat under Selskabets Landmaal-

ningscommission. En af de fornemste Gjenstande for Commissionens

Omhu« var, at tilveiebringe et noiagngt trigonometrisk Kort over den

Deel af Hertugdommene , over hvilken Selskabet endnu intet saadant

havde. Den danske geographiske Landmaalnings Veteran, Landinspec-

teur o^ Ridder Caspar Wessel, paaiog sig , uagtet sin Alder q% Svag*



hed, med stor Beredvillighed Constmctionen af å^tt^ Kort, hvor*

paa Punkterne ere anlangte efter Kjobenhavns Meridian og Perpendi-

culaircr derpaa. Dette ypperlige Kort, hvormed Herr JVessel sætter

Kronen paa sine mange og store Fortjenester af den geographiske

Landmaalning, lægges til Grund for de 4 Korter der skulle udgives

over Heriugdomraenc.

Efter den almindelige Plan, hvorefter Kongeriget Danmark og

Hertugdommene vare inddeelte til at aflægges i specielle Korter, kun-

de Korterne over Holsten ikke udfores, uden at udelukke 6en Fe«

mern , med mindre man enten vilde vælge en storre Format end

hidindtil har været brugt til Selskabets Korter, eller man forlod deti

Afdelning efter Hesselbergs- Meridian, som er Adskillclseslinien for

de over Slesvig og Jylland udgivne Korter. Det sidste blev fore-

trukken, saa at Selskabet endnu udgiver 4 Korter over Slesvig og^

Holsten, hvoraf de tre, nemlig 10, 11 og 12 slutte sig til Kortet

No. 9 over Jylland , som og til Kortet over den sydlige Deel af

Fyen, hvorimod det 4de Kort, eller No. 13, optager den sydlige

Deel af Holsten, og fuldender Værket.

Overinspecteur og Ridder Soren Bruun, har fortsat Udarbeidel-

sen af de vigtige statistisk -oeconomiske Beregninger over Danmark,

grundede paa de geographiske Korter, og har til Selskabet indgivet

Beregning over Jylland, som er Fortsættelsen af hans i Aaret igi^

indleverede Arbeide. Disse Beregninger indfdres i Selskabets Skrivter.

Selskabets Commission for Udarbeidelsen af en Dansk Ordbog,

har i det sidste Tidsrum Stræbt at udvide sin Virksomhed, ved at

forene med sig flere af Selskabets Medlemmer, og derpaa at dele sig

i to Sectioner, den ene bestaaende af Professorerne TJiorlacius, ^.

Moller og Etatsraad Wolff; den anden af Professorerne P. E. Muller^

D 2
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JustitSraad Engelsfoft og Degen. Formanden Etatsraad Viborg virker

for begge Sectioncrne.

Til Ordbogens Berigelse har Etatsraad IVotf leveret Uddrag a£

Consistoriets gamle Protokoller, Conferentsraad Brilnnich en stor Sam-

ling af Bergvæsenet vedkommende Ord, Man har ogsaa hos adskillige

af Selskabets Medlemmer nedlagt alphabetiske Protocoller> hvori de

optegne de mærkelige Ord, som forekomme dem.

Af Fremmede har Selskabet ligeledes bekommet Bidrag til samme

Oiemeed. Professor Nyrup har til Commissionen indleveret en Sam-

ling af Ord, der savnes i de udkomne Dele af Ordbogen, fra for-

henværende Præst Faber. Pastor Oh Boreh til Borup i Jylland har

indsendt en stor Samling af Provincialord* Skibsbygger og Construc«

teur Pihl har meddeelt Ord Skibsbyggeriet angaaende.

Trykningen af Bogstavet K skal i denne Tid tage sin Begyn-

delse. Udarbeidelsen af de ovrige Bogstaver er dreven med den

storste Iver. Revisionen af Bogstavet L, der besorges af Commis-

sionens forste Section er meget fremrykker. Den anden Section, der

forst kunde begynde at arbeide i Marts Maaned d. A*, reviderer

Bogstavet RJ. Professor Heiberg i Odense arbeider paa Bogstavet AT.

Candidat Nyeboe er bleven færdig med Bogstavet O , og har begyndt

paa Bogstavet .9. Secretair Molbeck har lovet at udarbeide Bogstavet

P, hvortil Materialierne ere brændte. Erarsraad Mandix har det af*

ham udarbeidede Bogstav R, for endnu at tilfoie Ord som han end-

videre kunde finde dertil. 1 samme Hensigt har Professor Werlauff

Bogstavet T*.

Selskabets Gom mission har da saaledés fremmet sit Arbeide, at

man kun maa onske det tilstrækkelige Midler til at befordre Tryk-

ningen efterhaanden som Arbeidet fremskridcr. Foruden de Midler

der allerede stede til Selskabets Raadighed> har det sit for Viden-
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skabernes Befordring stedse saa ivrige Æresmedlem Hs. Excellence Herr

Gehcimcconferentsrand Classen at takke for et bidrag af 2000 Rbdlr,

,

som han har udvirket for det af det Classeaskc Fideicommis,

Priisopgavcr.

Den mathematiske Classe havde gjort Summationen af Rækken

a a a

. b.(b-fd)
"^

(b+ 2d). (b 4- 3d)
"*"

(b -f 4d) (b -f 5d)
'^ "" ^^^

Gjenstanden for sin Opgave. Til dennes Losning var indkommen

13 Afhandlinger, blandt hvilke en Afhandling, med Motto: ultra

,

fandtes ved Methodernes Nyhed og Udforclsens Skarpsind at fortjene

Fortrinnet. Meget udmærket fandt Selskabet ogsaa en Afhandling

der havde til Motto: Si quid fiovisti recfktf. De^ciden fortjente to

andre Afhandlinger, den ene med Motto: ut non 'finitnm seriem fini-

ta eoereet E^cy den anden med Motto: Hac studia adolescentiam alunt

&€. at nævnes med Berommelse. Forfat/eren til den med 'ultra beteg-

n-cde Afhandling, der vandt Prisen, fandtes at være Dr. Edvard Schra^

der. Professor i Tiibingen.

Paa det historiske Priissporgsmaal for>i8i3> om de regnende

pg dermed forbundne skjonne Kunsters Opkomst og Fremgan^^- i de

danske Stater, var kun et Prisskrivt indkommen, hvorover Classens

af Selskabet billigede Dom var fdlgende : "Forf har alt for lidet nyt-

tet mange brUj^bare Efterretninger, som saavel af de Islandske Sågar,

som og af andre vore Historieskrivere fra Middelalderens Tid kunde

erholdes, og i det lidet som han derfra har hentet, ere adskillige

Urigtigheder indlobne. Ikke heller har han benyttet de Oplysninger,

som Beskuelsen af de Abildgaardske Tegninger, Brugen af de Bar-

tholinskc Colleccanea, og de mange alt her i ^Museet paa Universitetets

Bibliothek samlede Mindesmærker af Oldtidens Kunst -Flid kunde have

forskaffet ham. Ogsaa er adskilligt vigtigt hidhorQnde, som af trykte
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Boger kunic hav^s, tlev^t ubenyttet. Om Konsternes Tilstand hos

os i -senere Tider, jhar han ganske henholdt sig til Hr. Jusiitsraad

^mrcw/ij- Kunsthistorie, men da uagtet al den Flid dette Værks Forf,

har anvendt paa samme, dog endnu meget kunde ventes tillagt,' og

adskillige Urigtigheder, som ved dette forete Arbeide i sit Slags nod-

vendigen maattc indlobe, ogsaa været blevet rettet, er det Udbytte

som denne Deel af vor Historie efter 4et ff^einwichske Arbeide har ved

det indsendte Skrivt erholdet, alt for lidet, til at Selskabet kunde

ansee sine Onsker opfyldte, og kan samme desaarsag vel ikke beldn'

nc Afhandlingen, men onsker dog at Forf, vilde, ved at raadfdrc sig

og nytte de endnu ci brugte Hjelpemidler, give sit Arbeide de For-

•bedringer, som kunne sætte Selskabet i Stand til at lonne hans der-

paa anvendte Flid og Moie.

Paa det oftere, og tilsidst for 1814 gjentagne Sporgsmaal, over

det gamle skandinaviske Sprogs Kilder, var den allerede udforligen

omtalte Afhandling af Hr. Hojk indkommen, og erholdt Prisen.

Paa det phHosophiske Priissporgsmaal, om den physiske Grund

til Ideeassociationen, var ikkun indkommet et Svar, med Motto af

Platons TheatetOJ : iv inSg^j '^ux^ xoi^<70fJksv ire^igt^eava ttvct ravro^atrau o^vi^uv^

O. s. V., affattet i det tydske Sprog. Uagtet det var indkommen efter

den foreskrevne Indleveringstid, tog Selskabet det dog under Beddm-

melse. Forfatteren har mere udbredt sig over Ideeassociationens Love,

som Spdrgsmaalet forudsat tilstrækkeligt bekjendtc, end over Idee-

associationens physiske Grund, der var Spdrgsmaalets Gjcnsfand. I

Henseende til denne, er Afhandlingen langt mindre fyldestgjdrende.

Selskabet, der idvrigt ikke miskjænder Forfatterens Indsigt og ud-

bredte Læsning, kunde derfor, om den end var indkommen i rette
*

Tid, ikke tilkjænde den Præmien.

Paa de dvrige Priisspdrgsmaal for 1813 og 1814 vare ingen Svar

indkomne.



ii

Folgende ere Priisopgaverne for 18 15,

Fra den mathematiske Classe;

Det er bekjendt, at i Tilfælde af at Masters Dimensioner erc

$aa store, at man ei kan faae Træe, der er stort nok til at gjorc

Masten af eet Stykke, sammensættes den af flere Stykker; samt at

der ved Sammenlægningen gives Laase, for at v«re i Stand til at

modstaae de Kræfter, som paavirke dem i alle Directioner.

Det begjæres oplyst af mechaniske Grunde:

i) Hvilken af de hidtil brugslige Sammenlægningsmaadcr der er den

fortrinligste.

2) Hvilket Forhold af Laasencs Storrelse til Materialet der er for-

.. deelagtigst,

3) Hvad Tykkelse den af flere Stykker sammensatte Mast maatre hav^

mod d?n af heelt Træe, for at have lige Styrke — og endelig

^
^) I hvilket Forhold Mastens Styrke svækkes ved at sammensættes

^^^j.;af mindre Materiale, saavel med Hensyn paa Tykkelse som

Længde.

Ligesom det ved disse Undersogelser vil være nodvendigt at tage

Hensyn paa de angaaende Brydningen af Træ anstillede Forsøg; saa-

ledes vil det ogsaa være dnskeligt, og fortrinligt komme, i Betragt-

ning under Bedommelsen, om de Resultater som udledes ere under*

ftottede ved Forsog. loV vM
£ons!at malos navium, qui adeo magni sunt, uc ex una arbore coti^

jfici nequeant, ex pluribus parribus componi; serasque dari, qua

.1 partes hts ita coerceant, ut viribus in eas undique agentibus suJffici'

enter resistant.

Ostendatur ergo ex principiis raechanicis: '- ^ ''-' -'^

j) Quænam mali compbnendi raiionum jam adhibiWtuai »pthna sit



2) Quænam proportio serce cæterarumquc partlutn maxime sit idonea.

3) Quænatn esse debeat crassitudo mali compositi, ut eaiidem habeat

firmitateni ae malus ex una arbore factus. Denique

4) Qua ratione firmiras ifjåli imminuarur minoribus adhibitis parribus,

ram respectu longitudinis' quam crassitudinis.

Hæ investigationes haud sine penitiore experimentorum circa fracturam

ligni institutorurn examine suscipiendæ, "societati ira præcipuc scsq com-

mendabunt, si, quæ inde derivantur, experimentis munita fuerint.

Fra den physiske Ctatse:

Man vilde uden ak Tvivl komme til en langt fuldkomnere og

frugtbarere Kundskab om Forraadnelsens Væsen, og dens Indflydelse

i Naturens Huusholdning, dersom man sogte at forskaffe isig en ret

noiagtig Kundskab om de Love, hvorefter denne mærkværdige For-

andring foregaaer i Æggehvidestoffet, af hvilket næsten alle Dyreri-

gets Stoffer synes at kunne udvikles, hvis chemiske Forhold saa

mangcsidigen er undersogt, og hvoraf man kan have Oplosninger,

hvis Giennemsigtighed lette Iagttagelserne. Selskabet firemsætter der-

for f6)gende Opgave:

At lyidersoge saaledes Æggehvidestoffets Forraadnelse, at vor

Kundskab om Forraadnelsen i Almindelighed derved kunde forfuld-

kommes.

Det foicr hertil endnu folgende Sporgsmaal, til hvis mere eller

mindre tilfredsstillende Besvarelse Hovedundersogelsen kunde give An*?

ledning

:

i) Hvorvidt kan der udfindes nogen Parallelisme mellem Kulstoffets

Forandringer i de fleste Plantestoffers Giæring, og Qvælstoffets

under Forraadnelsen? Og hvilke ere Hindringerne for en fuld^

stændig Parallelisme mellem disse to Slags Forandringer^
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a) Skulde der ikke gives et Gjæringssfof med Hensyn paa Forraad-

nelsen, sora med Hensyn paa Viin og Æddikegjæringcn?

Non dubium csr, quin ad cognitionem perfectiorem et magis frugi*

fcram fermcntationis putridæ perveniretur , si magnæ hujus commu-

tationis ratio in albumins solerter indagaretur ; cum ex hoc principio

fere omnes propinquiorcs corporum aniraalium parces constiturivæ ex-

istcre videantur, cum chemica ejus relatio multifarie investigata sit;

cumquc tales ejusdcm solutiones haberi possint« quarum peiluciditae

observationes instituendas vehementer adjuver. Societas igitur sequcns

problemi peritorum studiis commcndat:

"Ira invesrigare fermentationem putridam albuminis, ut inde-'

nostra de putredine scientia perfectior evadere qiieac.^^ Subjicit duas

has quæstiones, quibus explicandis solutio problematis propositi ansani

dåre poterit,

i)''Quatenus analogia quædam intercedat inter commutationes prin-

cipii carbonici in fermentatione plurium vegetabilium, et prin-

cipii azotici in putredine? et quænam sint impedimenta absolutac

harum fermentationum analogiæ?,,

2) "Nonne, sicut respectu fermentationis vinos^e et acidae, ita etiam

rcspectu putrediois fermentum aliquod detur?(c

Fra den historiske Classe.

Man oplyse ethnographisk og geographisk, hvilket Omfang

Navnet Vareger har havt, og udvikle noiagtigen Varegernes Bedrifter

og Skiæbne i Rusland lige fra deres fdrste Ankomst indtil Ruriks Dod.

Selskabet forlanger, at der tages Hensyn paa de nyere Under-

sogelser over det Russiske Riges Oprindelse, og ^t det, som i de

forskiellige Nationers Aarboger vedkommer Opgaven, baade i det Geo-

graphiske og Historiske med Omhu og Kritik sammenholdes, og at i

E



Særdeleshed det til denne Sags Oplysning Henhorende, der ligger

skiult i Skandinaviens gamle Historie, overalt opsoges og fremdrages,

Ethnographice et geographiee illusiraro Varegici nominis ambiiu,

gesta et fata Varegorum in Russia a primo inde eorum adventu usqus

ad mortern Rurici accurate exponantur.

Desiderat societas , ut, habito rcspectu ad receniiores de ortu

imperii Russici disputationes, diversarum geniium annales, quamum

hue pertinent, diligenter et critice cum in geographicis tum in histo-

ricis inter se conferantur, singularique cura ea investigentur et pro-

mantur, quæ antiquis Scandinaviæ annalibus abdita inde ad rem, de

qua agitar, illustrandam erui atque in medium afFerri possint.

1 Philosophien gientages den allerede for fremsatte Opgave:

Kritisk at fremstille de forskiellige Theorier af Eiendomsretten,

og hvis ingen af dem maaite befindes antagelig, da at udvikle en ny

Thcorie, som er bygget paa faste Grunde, og tillige undg-aaer de Van-

skeligheder, der synes mere eller mindre at AyåQ af de hidindtil

fremsatte.

Diversas theorias de fundamento dominii critice exponere, atque

si forte omnes reprobandæ fuerint, novam solidis argumentis nixam

aistere, qua difficultates, quæ reliquas plus minusve premere videntur,

solicite vitantur.

For Besvarelsen af enhver a£ disse Opgaver giver Selskabet en

Belonning af sin Medaille i Guld af 50 danske Ducaters Værdie, naar

det befinder Svaret at være grundigt, tilstrækkeligt og fyldestgid-

rende, efter de i dette Program opgivne Betingelser. Selskabet

indbyder alle Lærde og Sagkyndige (Selskabets egne i de danske Sta-

ter boende Medlemmer undtagnc) til at besvare disse Opgaver. Af-

handlingerne kan skrives i det latinske, franske, engelske, tydske,

svenske og danske Sprog uden Navn, men med Motto eller Divisc,
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hvilken tillige skrives paa en Torscglet Seddel, som indeholder For-

fatterens fulde Navn, Srand , Embede og Opholdssted.

Priis-Skrivterne eller Æskningerne for disse Sporgsmaale maae

indsendes til Selskabets Sccretair, Professor H. C Orsted , Ridder af

Danncbrogen, inden Udgangen af December iSi6.

Et overordentligt Priissporgsmaaly henhorende til den

physiske Classe.

Selskabets Æresmedlcin, Hans Hoigrevellge Excellence Grev ^.

G. Moltke y Geheime -Statsminister, Cantzler ved de kongelige Or*

dener. Ridder af Elephanten, o. s. v. har udsat en Pris af 250 Rbdlr.

N. V. for folgende Sporgsmaal:

Hvilke Overgcmgsbierge findes der i Norge?

Man maae angive Stederne, hvor de forekomme, om de blot

findes i Christiania Stift, som Hr*^ von Buch og Hausmann foregive,

eller ogsaa paa andre Steder; man maae bestemme, i hvilken Orden

de ligge paa hinanden, og om de overalt findes i en og samme Or-

den; hvilke Lejer af Steen og Metaller, der forekomme i samme,

hvilke Forsteninger de indeholde; paa hvilke Grundbierge de hvile,

og om de have ligeformig eller afvigende Lejening med samme, og

endcligen, om de bedækkes med en Steenart af Flotsbierge. Til

Sagens Oplysning maatte med Svaret indsendes tydelige Prover af

Steenarterne i disse Overgangsbierge,

Qyæ saxa ad montes ordinis secundi sen transitorios (Overgangs-

hiergé) pertinentia in Norvegia repeiiuntur?

Dcterminentur loca, in qvibus illa saxa occurrunt ; an tantum

modo in dioecesi Aggerhusiensi reperiantur, ur contendunt celeber-

rimi von Buch et Haurmann, an simul in reliqvis regni partibus; ex-

E a
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plicetur, qvo ordine et an uno eodemqve ordine ista saxa ubiqae

reperianturj qvæ strata sive lapidum sive metallorum iis subjecta

fiint; qvas petrefactiones includanr; cui moncium primævorum sive

æqvaliter et parallele sive alio situ superimposita sint; deniquc an

saxo qvodam tcrtiæ ætatis, qvasi tegmincj instructa sint. Ad hane

rem illustrandara exhibeaniur exemplaria selecta saxorum, de qvibos

heic qværitur.

Da indkomne Æskningers Bedommelse er crverladc til Selskabet

>

saa maaite de indsendes paa sædvanlig Maade, ligesom Selskabers egne

Opgaver, til Selskabets Secretair inden Udgangen af December i8i5,

Priisopgaver tfter det Thottiske Legat.

1. Med hvilken Fardeel kan Gulerodder hos os dyrkes i det store til

Fode for Huusdyr? og hvilken Indflydelse har denne Fode paa

disse Dyr, saasom paa Koens Melk, Smor og Ost.

Forfatteren numtte ved sammenlignede Fors'og give en noiagttg Bereg-

ning saavel over Bekostningen ved Dyrkningen , som om deres Værd

i Forhold til anden Foder, Dt bekiendte engelske Annaler afA,

Toimg give paa jiete Steder Efterretning om den rigtigste Dyrk*

mingsmaade, og Anledning til-, hvorledes Beregningerne bedst giores.

For denne Opgave udloves en Belonning af 50 Rbdlr.

a* Hvilke Arter og Afarter af Havre ere de fordeelagtigste i de dan*

ske Provinser efter deres Beliggenhed og Jordbundens Beskaffenhed?

Forsogene jnaatte anstilles paa Strækninger , som ej ere mindre end en

halv Tonde Land eller 7000 Qvadrat- Alen, Tillige maatte indsen-

des Prover af de forsagte Havrearter, og gi'ores noiagtig Beregning

og Sammenligning af deres Værd i Forhold til den almindelige Havre^

Denne Opgaves Besvarelse bélonnes med 50 Rbdir,
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3. Man forlanger en chemisk Undersogelse af Torv, hvorved for-

nemmeligen maatte tages Hensyn til tvende Ting; at bestemme

Massen af den forbrændelige Substants i Torven, og dernæst at

udforske Naturen af den Aske, som den ved sin Forbrændin«:

efterlader sig. Den fdrste Undersiigelse vil lære os Torvcns Brug-

barhed og Godhed som Brændmaterial, og den anden vil bestemme

Qvantiteten og Qvaliteten af dens Aske enten som Giodnings-

middel eller dens Anvendelse til andet Brug.

J^tt der er saamegen betydelig Forskiel paa Torvemassertie i Danne-

mark ^ saa busker man, at den, som vit besvare deite Sporgsmaal,

vælger Torv fra de storste og betydeligste Moser, helst betiggende,

ved Soekysterne j det maatte navngives og anfores , hvor de ere

beliggende, deres omtrentlige Areal, til hvad Dybde man kan optage

Toruen , enten som skaaren Torv eller som Pluddertorv , der siden

kan sammenæltes , og enten formes eller skiæres o. s. v.

Denne Opgaves Besvarelse belonner Selskabet med 100 Rbd.

4. At ingen fremmede Kreaturer kan komme ind paa et Jordlod , og

især om Efteraar og Foraar ppæde og nedtrampe Vintersæden,

Kiever-Ageren og Engene, er for den gode Agerdyrkning en me-

get viglig Sag, Fuldkommen indfredede Jorder. findes ikkun paa

faac Steder. Man spnrger, hvilke ere de Aarsager, som, foranledige,

at Udskiftningen og Forordningen om Hegn ej atmindeligen i Danne-

mark have bevirket Fred paa Bandernes ^'order og Lodder, og ved

hvilke Midler kan den for den danske Agerdyrkning saa skadelige Opgi-

velse af Ævret hæves ?

Naar Kornet er indhostet, opgives i Almindelighed Ævret,

• ligesom tilforn, da hele Landet laae i Fælledskab. Kreature tii-

stromme fra alle Kanter, og helst til de Marker, hvor der findes

noget at fortære. Selv det stærkeste og mees: forordningsmæssige



38

Hegn kan ikke modstade den Vold, som disse mange Kreaturs

anvende fra alle Sider paa Diger, Grofrer og Hekker. Denne

Ufred qvæler Dyrkningen af enhver Jordfrugt, som udfordrer

Fredning om Efreraarct, og den lægger uovervindelige Hindrin-

ger i Veicn for KartofFelavkn, for Dyrkningen af Rapsar, Gule-

rodder, Roer, Kaalrabi og mange flere Planrer, for ung Skovs

Plantning og Opelskning o. s. v.

For dette Sporgsmaals Besvarelse udloves en Belonning a£

50 Rbdlr.

At det Herredomme Mennesket udover over Dyret er moralske

Forskrivter underkastet derom erc Moralisterne enige. Ikke de-

stomindre seer man alt for hyppigt i det daglige Liv disse For-

skrivter ligegyldigt og letsindigt traadte under Fodderne, Selska-

bet udsætter derfor fdlgcnde Sporgsmaal:

Er det mueligt , ved Lovgivning at indskrænke Dyrenes Mishandling,

og om saa er, hvilke Lom skulde være de mee/t virksomme og pas*

sende til denne Hensigts Opnaaelse ?

Man onsker herved tillige, saavidt muligt, berort hvad i

denne Henseende er skeet i andre Lande.

Det ClasseJ2ske Legat,

For den bedste Indretning af Seletoi, hvorved Hesten og Studen

uden at trykkes og beskadiges kan trække Jettere og med den

storste Virkning, udsættes en Belonning af 50 Rbdlr.

Man onsker, at Forfatteren vil have Hensyn saavel til Seletbiers Ind'

retning ved Landbruget , som ved Plove ^ Harver ^ Tromler, Host-

vogne m, V. , som til Indretningen deraf ved tungere og sværere Ar-

beide, saasom ved "Lastvogne j Steenvogne i Kanoner o. s, v» Set'

ikabet vil belonne Afhandlinger , som kan have beskiæftiget sig med
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Kanoner o. s. v, , i Forhold til Forbedringens Vigtighed. Ligeledes

vil det og belonne dem , som ikkun have taget Hensyn tit Seletoier

for Stude y alt i Forhold til Forslagets Nytte.

2, Efter Forsog, anstillede saavel her som andensteds, er det befun-

det, at man kan sprænge Steen og svære Træstammer, uden at

nedstampe Krudtet , hvilket Arbeidc er forbunden med nogen Fare

for de Arbeidende, og uden at nedstampe Leer eller Jord oven

over Krudtet. Erfaring har viist at Stecne kunne sprænges, naar

man fylder Borningshullet med Krudt til en vis Hoide, og der-

over lægger itort Sand, gjennem hvilket en Svoveltraad fyldt

med Krud stikkes ned til Ladningen, og anbringes paa

den sædvanlige Maade; men adskillige Forsog have ogsaa viist,

at Sprængningen ofte mislykkes. Man sporger om Aarsagen hvi

det sidste kan skee; om det beroer paa at Krudtroret sættes for

dybt ned i Ladningen, eller paa andre Omstændigheder, Og da

Stenes Borning er langsom og kostbar, saa spdrges om der ei

kan findes en lettere, hurtigere og mindre..bekostelig Maade til

Steenboring end den hidtil bekiendte.

Selskabet belonner Opfindelsen af en paalidelig Frcmgangs-

maade ved denne Sprængningsmethode , samt Opfindelsen af en

nemmere Boringsmaade , med loo Rbdlr., eller 50 for een af

Delene.

3« Da Jordkrebs ere til saameget storre Skade i Haver som de saa

yppigen formere sig, saa sporges, hvorledes de paa den sikkerste

og bedste Maade, og i den korteste Tid kan udryddes?

Udrydnings • Maaden maae fuldstandigen beskrives , eg dens Paalide'

lighed bor ved virkelige og paa flere Steder anstillede Fursog bevise/.

Selskabet giver derfor en Belonning af 25 Rbdlr,
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For den nyttigste og bedste Maskines enten vg^semlige Forbedring,

eller aldeles nye Opfindelse, hvilken med Fordeel kan anvendes i

Agerbruget eller Fabriker i Kongens europæiske Stater, vil Sel-

skabet give en Belonning fra 50 til 100 Rbdlr. i Forhold til For-

bedringens eller Opfindelsens Vigtighed.

Afhandlingen og] Beskrivelsen maatte ledsages af behorige Planer og

Profiler med tilfoiet Maalestok, eller og en Model afMaskinen maatte

indsendes. Selskabet bemærker 1 at de Forbedringer eller Opfindet-

ser, som, ere udfdrte i det store, og ved Bru^ og Erfaring ere bekræf-

tede, ville erholde Fortrinnet for blotte Ideer til Maskiner , som ei

ere virketigen byggede. Saadanne blotte Idealer komme ikke i Be-

tragtning , medmindre det har den hbieste Grad afRimelighed ^ at

den tilsigtede plrkning og Nytte vil opnaaes.

Da man i mange Huusholdningcr og andre Ildsteder bruger Brænde

og Torv tilsammen, og Brændets og Torvens Aske derved sam-

menblandes, saa sporges, om det er mueligt ved Udludning eller

paa nogen anden Maade at adskille Brændeasken fra Tdrveasken

""paa en saa fuldkommen, sikker og ei bekostelig Maade, at denne

saaledes rensede Lud kan bruges til Vaskning, uden at efterlade

Pletter paa Linnedet, til Sæbesyderier eller til andet oeconoraisk

og technisk Brug ligesaa vel og sikkert, som den sædvanlige al-

kaliske Lud?

Forfatteren maae tydeligen beskrive den hele Fremgangsmaade. Det

bor anfores af hvilket Quantum Brænde og Torv enten efter Cubik-

maal eller efter Vægt den blandede Aske er frembragt , samt dennes

Vægt og MaaU Mængden af den rensede Lud og dens Styrke skat

ligeledes anfores , tilligemed alle de til Rensningen paagaaende Om'

kastninger , samt Sammenligning imellem denne saaledes rensede Luds
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og den sædvanlige Luds Priser. Prover mahe indsendes , ei mindre

end 6 Pund af den blandede Aske , af den dtraf rensede Lud , og

af dsn tilbagebtevue Torve - jdske eller dens Lud. Selskabet onskir

tillige, at Forfatteren vilde anstille Prover med den rensede Ltuh

Anvendelse til oeconomisk og technisk Brug, og at Pr'over af de der'

vedfrembragte Ting indsendes.

For denne Opgvives Besvarelse udlover Selslcabet en Beldn-

nlng af 50 Rbdlr.

6. Af nye Agerdyrkningsredskaberj som have vundet Bifald, ier Exf-

stirpatoren et af de vigtigste. Imidlertid har dette nyttige Red«<

skab endnu adskillige Ufuldkommenheder, som hindre dets almin-

delige Udbredelse, der dog vilde være af stor Virkning til at

undgaae meget af det besværlige Ploie - Arbeide. Dette Redskabs

Hovedmangler ere, at det er meget vanskeligt at holde Jernene i

den rette Dybde, da den bagesre Deel ikke er understottet, oij

at det i haard eller græsbunden Jord ikke vel kan bruges, fordi

Jorden samler sig foran Jernene, og slæbes med i store Dynger,

Den forste Mangel kunde rettes ved at anbringe Hiul paa den

bageste Bom, den anden ved en Indretning, hvorved enten nogle

af Jernene med Lethed kunde indtages, eller maaskee den forre-

ste Bom kunde ganske loftes af naar Redskabet skulde bringes

forste Gang paa Jord, som er meget græsbunden , eller som me-

get let klumper sig. Selskabet udsætter en Præmie af 100 Rbd»

for en nye Indretning af Exstirpatoren, hvorved de her anmær-

kede Msngier et*e hævede paa en heiisigtsrtiæssig Maade.

Med Æskningen onsker man en efter Maalestok forfærdiget

Model,
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I Anledning af det Classenske Legats Prisopgavei var, indkom-

men en Æskning fra ordineret Cathechet Ostrup, for adskillige rae-

chaniske Opfindelser, fornem meligen for en Vindmolle til Squstobak-

-fabrication. Selskabet tilkiendte ham derfor en Belonning af 75 Rbd»

I Anledning ^f et paa samme Legat udsat Sporgsmaal om Ber-

berissernes Skadelighed eller Uskadelighed var indkommet ét Skrift

-med Mono-.' Fil du hoste Rug, da plant et Berlrerirser, Selskabet fandt

ikke Forfatterens Beviser fyldestgidrende nok, for derfor at tilkjende

ham Pramien.

I

K i 6 b e n h a V n , i g 1 ,5,

Tyykt bos Hartvig Friderich Popp
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